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Tábor ve Žlutých lázních seznámí děti zábavně s českou 

historií 
 

(Praha, 20. června 2019) – Táborníci v areálu Žluté lázně v pražském Podolí letos půjdou po stopách 
historie a českých pověstí. Oblíbené příměstské tábory Sluníčka se školkou začnou 1. července a 

potrvají až do 30. srpna. Dětem nabídnou sportoviště v celém areálu a v tematických dnech je seznámí 
s českou historií. Na nejmenší čeká profesionální tým vedoucích, krásné prostředí na břehu Vltavy, 

dobré jídlo z vlastní kuchyně a pestrý program. 
 

Děti se mohou hlásit do devíti turnusů po celé prázdniny. Jako již tradičně mohou využít celý týden, nebo 
jednotlivé dny. Tábory fungují každý všední den od 7 do 18 hodin. „Začátek prázdnin máme v tuto chvíli 
téměř naplněný, v druhé půlce července a v srpnu se ještě jistě nějaká místa najdou. Určitě všechny zvu 

ať si přijdou užít své prázdninové dobrodružství, které vždy končí večer doma v posteli, což naši malí 
svěřenci oceňují,“ říká Libuše Klinková, vedoucí tábora a dodává: „Program připravujeme tak, aby si 

cíleně každé dítě mohlo vybrat také svojí oblíbenou aktivitu. Tato metoda se nám osvědčila už v minulých 
letech,“ upřesňuje Libuše Klinková. 

 
Tématem letošních táborů je „Po stopách českých pověstí a historie“. Děti se tak v projektových dnech 

dovědí víc například o Bivojovi, Libuši, Ječmínkovi, Čechovi, Golemovi, Křesomyslu a Horymírovi a 
dalších. 

 
Tábory ve Žlutých lázních přijímají děti ve věku od čtyř do jedenácti let. Děti v rámci táborů využívají 

prostor celého areálu s hernou, hřištěm i bazénky a jsou tak v přírodě, a přitom blízko rodičů, kteří chodí 
do práce. Program pro děti připraví jako vždy vedoucí s bohatými zkušenostmi v péči o děti. Výhodou 

tábora je také vlastní kuchyně, která může vyjít vstříc dětem se stravovacím omezením.  
Nejmenší táborníci budou po celé léto využívat ve Žlutých lázních všechna sportoviště i dětský koutek 
s bazénky, pískovištěm a prolézačkami. K dispozici je také plně vybavená klubovna pro případ horšího 

počasí, kde také mohou děti po obědě odpočívat. 

 

Více informací i podrobný program velkého letního kina najdete na webu www.zlutelazne.cz nebo 

facebookovém profilu. 

Kontakt pro bližší informace: 

Hana Tietze, mluvčí areálu Žluté lázně  
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